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Červen 2018 č. 6

Zasedání Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava se 
uskuteční dne 20. 6. 2018 od 16:30 hod. v za-
sedací místnosti obecního úřadu v Doubravě. 

Sestava Baníku Doubrava na utkání v ŘepištiŘ 

(pokračování na straně 2)

Paní ředitelka přebírá ocenění z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství  
Stanislava Folwarczného. Foto: archiv MS kraje

Individuální mushing má několik kategorií, 
které se „jezdí“ bez sněhu, tzv. off snow. Je to 
jízda na kole s jedním psem-bikejöring, jízda 

na koloběžce–scootering, ta se jezdí s jedním 
nebo dvěma psy a canicross, kdy jeden pes 
tahá běžce. Canicross bývá nejobsazenější 
a v posledních letech zažívá velký boom. Mu-
shingu se účastní jak speciálně šlechtění psi 
na takové závody – sibiřský husky, alaskáni, 
malamut, evropský saňový pes nebo i jiná 
nešlechtěná plemena pro tento sport. Pro zají-
mavost v Doubravě bylo 19 evropských saňo-
vých psů, 18 border kolií, 2 australští ovčáci, 
6 husky, knírači, český horský pes, kokršpa-
nělé, československý vlčák, bauceroni a další. 
Závodu se účastnilo 90 závodníků z různých 
měst (Ostrava, Bohumín, Orlová, Havířov, 
Olomouc, Brno, Rychvald, Karviná, 

F.-M., N. Jičín a další), a také závodníci 
z Polska a Slovenska. Dále zde bylo skoro 20 
dětí, které měly zvláštní kategorii, kdy běžely 
spolu s rodiči. Všechny děti si odnesly sladkou 
odměnu. Pro děti byly navíc po celou dobu zá-
vodu připraveny soutěže se psí tématikou. 

Závod pořádal Mushing team Ostrava, z.s. 
(dále MTO), který na Ostravsku sdružuje lidi, 

Psí závody poprvé v Doubravě
Venkovním areálem Národního domu se ozývalo nadšené psí štěkání. Dne 21. 4. 2018 
proběhl v obci Doubrava první ročník mushingových závodů. Jednalo se o závod v indi-
viduálním mushingu se skoro stovkou přihlášených závodníků z Česka, Slovenska i Pol-
ska, kteří závodili s jedním nebo dvěma psy. 

Nové pietní 
místo na náměstí
V letošním roce poprvé probíhal pietní 
akt, u příležitosti 73. výročí osvobození 
naší republiky od fašismu, na náměstí 
před obecním úřadem. Vedle pomníku 
obětí 2. světové války z řad občanů Doub-
ravy polské národnosti jsme vybudovali 
nový důstojný pomník, který je věnovaný 
všem obětem 2. světové války z řad ob-
čanů obce Doubrava. 

Nutno podotknout, že pomník toho druhu 
v naší obci v minulosti nebyl, a to byla dne 
mého názoru velká chyba. Doposud se po-
dobné akce konaly na obecním hřbitově 
u hrobu sovětského vojína. V letošním roce 
jsme se všichni zúčastnění historicky poprvé 
poklonili památce našich občanů Doubravy, 

Foto: Ing. Pavel SzostokFoto: Ing. Pavel Szostok  

Foto: Barbora TwardkováFoto: Barbora Twardková  

Foto: Barbora TwardkováFoto: Barbora Twardková  

(pokračování na straně 2)
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 ZÁTARASY NA SOVINCI
Je až s podivem, že je v dnešní době in-

formačních technologií něco takového možné. 
Areál úpraven (bývalý důl ČSA) se již delší 
dobu potýká s nenechavými občany, kteří berou 
vše, co se dá někde zpeněžit. Chápu reakci ve-
dení, které se brání a chce tomuto nežádoucímu 
jevu zabránit. Proto vedení úpraven zavolalo na 
ostrahu podniku a žádalo opatření. V té době se 
na odbočce z hlavní cesty na „Sovinci“ objevila 
nevzhledná hromada šachetní haldoviny, která 
ještě navíc zasahovala i částečně do vozovky. 
Po vlně nevole z řad našich občanů jsem něko-
likrát jednal s vedením AWT, OKD DŠ (důlní 
škody) a úpraven. Bylo přislíbeno, že hromada 
zmizí a bude nahrazena betonovou zábranou. 
To se také stalo. Bylo přivezeno několik betono-
vých monster, které připomínaly zbytky berlín-
ské zdi. Nebo možná i sochy na Velikonočních 
ostrovech. Když jsem zkoumal, kdo a proč to 
tam přivezl, zjistil jsem, že to vedení objednalo, 
někdo jiný to přivezl a v podstatě nikdo z jejich 
vedení ani nevěděl, co tam vezou. Následovala 
nová vlna intervence směrem k vedení úpraven. 
Bylo přislíbeno, že tyto betonové bloky budou 
nahrazeny novými, ale opět jsem zjistil, že ni-
kdo z vedení úpraven neví, jak budou nové zá-
brany vypadat. Na místě se ve správnou chvíli 
objevila paní radní Ivana Siekierová, která 
požádala ředitele úpraven, který byl právě na 
místě, že chce, aby se tam instalovala jen zá-
vora. Ředitel s tím souhlasil a uvidíme, jak vše 
dopadne. Později byly asi 30 m od hlavní cesty 
umístěny nové betonové zátarasy, které už pa-
trně nikomu vadit nebudou a hlavně nebudou 
„strašit“ u hlavní cesty v obydlené části obce. 

 JAK POKRAČUJÍ OPRAVY OBECNÍCH 
BUDOV 

Končí opravy fasád na budově mateřské 

školy. Zde byla zachována původní barevná 
kombinace s původním reliéfem a je to určitě 
dobře. 

Zateplování obytného domu na náměstí už 
také vstupuje do závěrečné fáze. Výklady jsou 
vyměněny a bude následovat fasáda. Tento 
dům bude nově v barevné kombinaci tmavě 
a světle hnědé. Budou zachovány členitosti 
staré fasády, abychom nenapodobili situaci, 
kdy se krásný secesní dům proměnil v „pa-
nelák“. Řeč je o bílém bytovém domě vedle 

kostela na náměstí. Zachování původního rázu 
stavby je mou zásadní prioritou. 

Bude následovat oprava budovy zdravot-
ního střediska, která již tuto opravu nutně 
potřebuje. Po dokončení těchto budov nám 
vlastně zůstane opravit budovu pošty a nako-
nec budovu obecního úřadu. Někdy mezi tím 
se provede oprava i naší požární zbrojnice, na 
kterou jsme požádali o 50% dotaci. 

 UPŘESNĚNÍ TERMÍNŮ NĚKTERÝCH RE-
KULTIVAČNÍCH AKCÍ V OBCI DOUBRAVA 
PRO ROK 2018
• Dopravní komunikace Špluchov: 
- oprava asfaltového povrchu, v některých čás-

tech výměna tohoto povrchu. Termín započetí 
akce: 5/2018; Termín dokončení: 11/2018

• Jezero Kozinec: 
- Při postupu dalších prací zachovat jeden 

poloostrov a oddělovací hráz Karvinského 
potoka. Harmonogram prací v 6/2018.

- Výměna informačních tabulí o současném 
stavu rekultivačních prací na jezeru Kozi-
nec. Termín: 9/2018.

- Upřesnění způsobu úpravy břehů jezera 
Kozinec. Termín: 7/2018

• Zámek v Doubravě:
-  úprava jeho okolí. Termín dokončení: 

30. 05. 2018
- Dokončení opravy komínu s čapím hníz-

dem. Dokončeno: 4/2018
• Rekultivace části obce Dědina – Kotliny: 
-  Termín započetí prací: 9/2018; Termín do-

končení: 9/2020
• Oprava páteřní komunikace Dědina 

v rámci rekultivace Kotliny: 
-  Termín započetí prací: jaro 2019; Termín 

dokončení: 8/2019
- Rozmístění informačních tabulí o podobě 

rekultivačních prací Kotliny. Termín: 

8/2018
• Stabilizace svahu v části Pod Ujalou:
- Průběh rekultivačních a sanačních 

prací – termínově.
- Vybudování části spojovací komunikace Pod 

Ujalou vedoucí nově na zasypané části pod 
svahem na základě výstupu ze studie sanace 
kopce Pod Ujalou, která byla vypracována 
dne 10. 5. 2018. Na základě této studie bude 
vypracován i termín dokončení prací.

- Převedení této nově vybudované 

komunikace včetně pozemku na obec Doub-
rava neprodleně po jejím vybudování.

Dalšími rekultivačními pracemi jsou:
• Řádně provádět opravy příjezdové 

komunikace kolem DinoParku, která 
je negativně ovlivněna těžbou. Jednání 
s SUS – 2. pololetí 2018 realizace.

• Všechny zátarasy a různá omezení 
vjezdů na pozemky OKD řešit pomocí 
betonových zábran, případně závor. 
V žádném případě neřešit tyto situace 
zásypem horninou či jiným zásypovým 
materiálem. Tento by obec musela řešit 
v režimu nepovolené černé skládky viz. 
zásyp v části Sovinec.
Tento materiál byl předložen vedení OKD 

DŠ (důlní škody), termíny byly doplněny a po-
tvrzeny podpisem příslušným odpovědným 
zaměstnancem vedení OKD DŠ.

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce Doubrava

(pokračování ze strany 1)
Nové pietní…

Psí závody…

SLOVO STAROSTY

Foto: Ing. Pavel SzostokFoto: Ing. Pavel Szostok  

kteří položili nedobrovolně své životy za to, že 
my můžeme žít již 73 let v míru. Zároveň ze 
srdce děkuji všem těm, kteří se tohoto pietního 
aktu zúčastnili. Je velmi důležité si neustále 
připomínat historii a hlavně se z ní poučit. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce Doubrava

kteří mají o tento sport zájem. Najít ideální místo 
pro pořádání psích závodů, díky jejich specifiku, 
není jednoduché. Trať musí vést po přírodním 
povrchu (lesní a polní cesty), neboť např. asfalt 
nebo beton není vhodný pro psí tlapky. Trať by 
měla být zajímavá, ne úplně monotónní, protože 
zatáčky, výběhy a seběhy baví nejen závodníky, 
ale i jejich psy. Doubrava je v tomto ohledu ide-
ální. Je zde velmi hezká příroda, nachází se zde 
zajímavý kopec, má skvělé zázemí (Národní 
dům) v blízkosti startu, a to nejdůležitější, že 
pořádání závodů podpořilo vedení obce. Počasí 
v den závodu bylo ideální pro lidi, ale pro psy 
už méně. Pes se zahřívá mnohem rychleji než 
člověk, a tak bylo otazníkem, jak vyřešit tento 
problém. Mírně jsme tedy zkrátili trať a hlavně 
místní dobrovolní hasiči nám poskytli káď s vo-
dou, kde se psi mohli ochlazovat, a to se ukázalo 
pro náš závod jako klíčové. Závodníci měli zpo-
čátku obavy z náročnosti tratě, ale nakonec ji 
velmi chválili. Kopec Doubrava, kde kluci jezdí 
downhill, dal všem pořádně zabrat a hodnotili 
jej jako ten nejtěžší, co kdy v mushingových zá-
vodech závodnici jeli. Z pohledu pořadatele lze 
závod hodnotit jako úspěšný. Závod dokončili 
všichni závodníci, obešli jsme se bez zranění, 
a to jak závodníků, tak i psů a vše klapalo, jak 
mělo. 

Na závěr bych za pořadatelský tým po-
děkoval vedení obce Doubrava za celkovou 
podporu, místním dobrovolným hasičům za 
poskytnutou pomoc, sponzorům za ceny, zá-
vodníkům a divákům za slušné chování a všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě 
i chodu závodu. 

Mgr. Martin Urbančík
předseda Mushing teamu Ostrava

(pokračování ze strany 1)
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI 
DOUBRAVA – Červen, červenec 2018
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 1x za dva týdny jedním svozem, ruší se dvě svo-
zové trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny jsou platné od ledna 
letošního roku. 
Měsíc Svoz odpadů ze 240 l Svoz plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, ŽLUTÉ PYTLE
Červen 6,20 27

Červenec 4,18 25

• Neinvestiční finanční dotace pro rok 
2018 

 I v letošním roce obec Doubrava podpořila 
spolkovou činnost formou neinvestičních 
dotací na činnost a připravované pro-
jekty. Pro tyto účely byla v rozpočtu obce 
schválena částka 220 000 Kč. Rada obce 
připravila pracovní návrh na rozdělení 
této částky, ta pak byla následovně pro-
jednána ve finančním výboru, který do-
poručil více finančně podporovat spolky, 
které pracují s dětmi. Následně proběhla 
schůzka se zástupci zapsaných spolků, 
připomínky k návrhu nebyly vzneseny 
a návrh byl předložen zastupitelstvu obce, 
kde byl dne 18. 4. 2018 schválen v násle-
dující podobě:

 

Spolkové činnost v obci si vedení obce velmi 
váží a všem přejeme úspěšný spolkový rok 
2018.

• Kotlíkové dotace 
 Po doporučení radou obce byl zastupi-

telstvem obce schválen Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o spolupráci – kotlíková dotace, 
který umožňuje většímu počtu žadatelů 
o dotaci dosáhnout také na finanční příspě-
vek od obce Doubrava a to do celkové výše 
100 000 Kč.

• Rekonstruovaný nebytový prostor slouží 
dětem 

 Rada obce schválila uzavření smlouvy o ná-
jmu nebytového prostoru, kde byla dříve 
prodejna použitého textilu „Sekáč“. V těchto 
prostorách je klubovna Pionýru a děti tak 
získaly prostory včetně sociálního zařízení. 
Všem dětem, které jsou zapojeny do spol-
kové činnosti Pionýru, přejeme bohatou 
tvůrčí činnost se spoustou zábavy.

• Výroční zprávy o hospodaření 
 Rada obce schválila výroční zprávy o hos-

podaření Základní školy Doubrava, okres 
Karviná, příspěvkové organizace za rok 2017 
a výroční zprávu o hospodaření Mateřské 
školy Doubrava, okres Karviná, příspěvkové 
organizace za rok 2017 bez výhrad.

• 

Oprava povrchu komunikace K Venuši 
 Na základě žádosti obce Doubrava, zahr-

nulo město Orlová do plánu opravu části 
komunikace od hranice Doubravy přes les 
směrem k Výhodě. V letošním roce, pláno-
váno v červenci, se tato komunikace dočká 
nového povrchu v úseku vedeném přes les 
a následně v roce 2019 bude dokončena zbý-
vající část, která navazuje na ulici 17. listo-
padu v Orlové.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

Název organizace Účel žádosti na rok 2018 Výše dotace na 

rok 2018

Baník OKD Doubrava, z.s. krytí nákladů na činnost 79 000

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Doubrava

krytí nákladů na činnost 4 000

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu 

v Doubravě z.s.

krytí nákladů na činnost 11 000

Myslivecký spolek Orlová a Doubrava krytí nákladů na činnost 8 000

Náboženská obec Církve československé husitské 

v Karviné, Orlové a Doubravě

krytí nákladů na činnost 10 000

Nadace LANDEK Ostrava krytí nákladů na činnost 1 000

NAŠE DOUBRAVA, z.s. krytí nákladů na projekt „Zájezd pro seniory 

a jejich případný doprovod“ (3.000,- Kč)

10 000

krytí nákladů na projekt „V rytmu orchestrů 

a dalších překvapení.“ (3.000,- Kč)

krytí nákladů na projekt „Divadelní představení 

pro mládež a dospělé .“ (4.000,-)

Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina Karviná krytí nákladů na činnost 10 000

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Doubrava krytí nákladů na činnost 40 000

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava krytí nákladů na činnost 42 000

Tělocvičná jednota Sokol Doubrava krytí nákladů na činnost 9 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Doubrava

krytí nákladů na činnost 5 000

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 krytí nákladů na činnost 1 000

Radniční okénko

Rodiče jsou tu pro 
děti, pro rodiče je tu 
poradna „SPOLU“

Jak mluvit 
s dětmi, aby nám 
naslouchaly? Jak 
vysvětlit dětem, 
odkud se berou peníze, a že je nutné pečlivě 
s nimi hospodařit a plánovat rozpočet? Jak 
zvládat běžné nemoci u dětí a kdy je nutné 
navštívit lékaře nebo zavolat sanitku? Tyto 
a mnohé další otázky si čas od času položí 
každý rodič. Péče o děti může být krásná, ale 
určitě také náročná a někdy potřebují rodiče 
podpořit, poradit a pomoci. Právě za tímto úče-
lem vznikl projekt DĚTI RODIČŮ, RODIČE 
DĚTÍ, který chce rodičům a blízkým pečují-
cím s těmito otázkami pomoci.

Poradna „SPOLU“ v Karviné již dru-
hým rokem poskytuje pomoc rodinám 
(dětem i rodičům), které se nacházejí v ob-
tížných rodinných situacích (rozvody a roz-
chody rodičů, narušení citových vazeb mezi 
rodiči a dětmi, výchovné a vzdělávací pro-
blémy dětí) a dlouhodobě a systematicky 
s nimi pracuje.

Současně poradna organizuje WORK-
SHOPY na rozvoj rodičovských kompetencí 
vedené lektory z různých profesí, ve kterých 
s daným tématem denně pracují. Na work-
shopy pak navazují TRÉNINKY rodičov-
ských kompetencí, kde si rodiče jednotlivé tipy 
a návody mohou nacvičovat již v přítomnosti 
svých dětí. 

K dalším aktivitám patří MEDIACE, 
mimosoudní řešení rodinných a občanských 
záležitostí za účasti nestanného, speciálně vy-
školeného mediátora, které by mělo vést k vzá-
jemné dohodě obou stran.

Zajišťujeme také ASISTOVANÉ KON-
TAKTY, které slouží k setkání dítěte s ro-
dičem, který nežije ve společné domácnosti 
s dítětem (může navazovat na mediaci). Tato 
aktivita je realizována v bezpečném a neutrál-
ním prostředí za odborné podpory pracovníka 
poradny. 

Rodinám vedeným v poradně lze zpro-
středkovat odbornou psychologickou pomoc.

Poradnu můžete navštívit na dvou adre-
sách, a to v budově Akademického ústavu 
v Karviné na ulici Mírová 27 a ve 2. patře 
Polikliniky v Karviné Mizerově na ulici 
Žižkova 54a.

Provozní doba: 
Pondělí 13–17 v budově Polikliniky 
Úterý 11–15 v budově Akademického ústavu 
Středa 13–17 v budově Polikliniky
Čtvrtek 11–15 v budově Akademického ústavu
Pátek 9–13 v budově Polikliniky

Mimo provozní dobu je možné se domluvit 
telefonicky na čísle 735 12 18 13 nebo emailem 
na poradna@rodicespolu.cz. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte 
a kontaktujte nás nebo navštivte naše webové 
stránky www.rodicespolu.cz.

Bc. Kateřina Jančíková, DiS., 
kontaktní pracovník
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K létu v Doubravě patří již 
tradičně také naše koupaliště. To 
zahájí svůj provoz také v letošním 
roce a provozovatelem bude stejně 
jako v minulých letech pan Martin 
Sehnal. Pro návštěvníky je kromě 
koupání připravena také řada vol-
nočasových aktivit, kulturních 
akcí a akcí pro děti. Nebude chybět 
ani stánek s občerstvením. Před-
poklad otevření koupaliště je od 
29. 06. 2018. Cena vstupného je 

stejná, 60,- Kč dospělí a 35,- Kč děti 
(do 15 let). Provozní doba denně od 
09:00 do 19:00 hodin. 

Aktuální informace o otevření 
koupaliště, provozní době a vstup-
ném bude zveřejněna na webové 
stránce obce a na obecním face-
booku a facebooku doubravského 
koupaliště.

Jiří Sznapka, úsek místního 
hospodářství 

Koupaliště 
opět zahájí provoz 

V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vyda-
vatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravo-
daje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že 
zastupitel může předat současně s příspěvkem 
také jeho rozšířenou verzi v neomezeném rozsahu 
k uveřejnění na webových stránkách obce www.
doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle abe-
cedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřejněné 
příspěvky nemusí být v souladu s názory re-
dakce. Rubrika názory zastupitelů je v souladu 
se Zásadami pro vydávání Obecního zpravodaje, 
které byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

 Současný stav týkající se svozu odpadu, umís-
tění nádob na odpady, zrušení pytlů na bioodpad 
a papír, četnost svozu odpadu (2x měsíčně smí-
šený odpad, 1x měsíčně papír a plast, maximálně 
2x měsíčně bioodpad) nese na svých bedrech 
rada obce ve složení Pavel Krsek, Dáša Mury-
cová, Ivana Siekierová, Radomíra Jasenková, 
Petr Czapek. Byla to právě tato rada obce, která 
o všem rozhodla na zasedání rady. Zastupitelé za 
NAŠI DOUBRAVU se na tomto stavu nepodíleli 
a neměli ani možnost o tom rozhodnout.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA

 Směsný odpad končí na skládce. Dosavadní 
legislativní vývoj v oblasti nakládání s odpady 
v ČR směřuje ke zvýšení poplatku za jeho uklá-
dání na skládku. Předpokládá se, že za ukládání 
odpadu bude i naše obec platit více peněz. Bude 
záležet na rozhodnutí vedení obce, zda tyto zvý-
šené výdaje budou zaplaceny z rozpočtu obce 
nebo z kapes občanů. Proto je důležité třídit 
odpad, aby směsného odpadu bylo co nejméně. 
Dle statistiky o třídění odpadu, kterou má obec, 
občané mají zájem třídit odpad.

MUDr. Pavel Spurný, 
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 V obci se zvyšuje množství vytříděného od-
padu. Z toho plyne, že občané se snaží třídit. 
Potíž je v tom, že nádob na třídění odpadu je 
pro potřeby občanů nedostatek. Každý si všiml, 
že na stanovištích s nádobami na odpad se 
mimo ně hromadí papír, plasty a pytle s biood-
padem. Z tohoto žalostného pohledu je zřejmé, 
že sousedé mají zájem odpady třídit, ale nemají 
kam. Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU netěší 
fakt, že vedení obce na současně nastavený 
systém svozu odpadu uzavřelo smlouvu do 
30. 11. 2021.

Lukáš Szebesta, 
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

Při pohledu na nahromaděný odpad mimo 
stanoviště, vedle nádob na odpad na místech 
stanovišť, ztráty možnosti vytřídit odpad a ulo-
žit jej do nádoby nebo pytle k tomu určeném, 
omezené četnosti vývozu odpadu, občan ztrácí 

motivaci třídit. Výzvy ve zpravodaji typu, že 
k lepšímu hospodaření obce může přispět 
každý z nás, když budeme produkovat co nej-
méně směsného odpadu důsledným tříděním, 
nám nenahradí ani sběrné nádoby ani pytle, ani 
neovlivní množství produkovaného směsného 
odpadu.

Libor Trzaskalik, 
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU považují 
za nedostatečný postup vedení obce, které pro-
střednictvím zpravodaje vyzývá nás občany, 
abychom třídili, ale současně nám občanům 
není ochotno pro to vytvořit nutné podmínky. 
Nikomu se nechce opakovaně chodit s odpa-
dem, soutěžit se sousedem, kdo bude rychlejší 
v uložení odpadu do nádoby. Vedení obce stačí, 
že „ušetří,“ když omezí občany ve třídění od-
padu. Někteří radní se zapojí do akce „Ukliďme 
Česko,“ veřejně se za svou účast pochválí a je 
hotovo.

Ing. Petr Vrubel, 
zastupitel NAŠE DOUBRAVA

Pozn. redakce: Problémy týkající se třídění, 
svozu a likvidace komunálního odpadu prů-
běžně monitorují odpovědní pracovníci úřadu. 
V průběhu měsíce června dojde k celkovému 
zhodnocení situace a bude zpracován návrh na 
případnou změnu systému nakládání s odpadem. 
Cílem je dosažení optimálního stavu při zacho-
vání ekonomické výhodnosti.

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Značení jízdních kol 
a kompenzačních pomůcek 

syntetickou DNA
Občané Doubravy, pokud jste si ještě nenechali označit jízdní kolo 
syntetickou DNA, pak máte možnost tak učinit v areálu Městské 
policie Orlová na ulici Polní.

Termíny značení:
16. a 17. června 2018

30.6. a 1. července 2018
25. a 26. srpna 2018

8. a 9. září 2018
Vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

Zájemci se mohou objednat na e-mailu:
pavel.cernousek@muor.cz, nebo na tel. č. 596 511 112.

Značíme v 15minutových intervalech

MĚSTSKÁ POLICIE ORLOVÁ



OBECNÍ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2018  5

OKÉNKO mateřské školy VE ŠKOLE 
ROZHODNĚ 
NENÍ NUDA

Kohout šampion
Jedno dubnové dopoledne jsme přijali po-

zvání paní Dany Dylongové z Doubravy a na-
vštívili její domek se zahrádkou a kurníček 
plný drůbeže. Takový výběr slepic, kohoutů 
a křepelek se hned tak někde nevidí. Jedna sle-
pička měla na hlavě hustou bílou paruku, druhá 
byla s holým krkem, další kropenatá. Slepička 
Hedvábnička měla peří opravdu jako hedvábí. 
Další celá bílá se jmenovala Paduánka bílá a ta 
s holým krkem Holokrčka. Děti sledovaly na 
vlastní oči, jak se líhnou z vajíček kuřátka, 
nebály se právě vyklubané kuře podržet. Po-
jmenovávaly barvy kuřátek, odhadovaly stáří 
a přemýšlely, čím se živí. Plno drobných kře-
pelek se dožadovalo naší pozornosti. A těch 
malých strakatých vajíček. Děti na nich mohly 
oči nechat. Vše si hlídal pan kohout, který nás 
vítal hlasitým kokrháním. Jmenoval se Černý 
paduán a byl nejlepší kohout a vítěz na výstavě 
v Polsku. Odvážné děti se nebály kohouta 

pohladit. Odměnou jim bylo pírko, které při 
mávání křídly upadlo na zem. Děti si je jako 
poklad odnesly do mateřské školy. Dozvěděli 
jsme se, že i mezi živočišnou říší jsou šampi-
oni, kteří získávají tak jako sportovci ocenění, 
kterých má drůbež paní Dylongové již mnoho. 

Za děti a zaměstnance MŠ 
Radomíra Jasenková

Letošní sraz čarodějnic a strašidel v MŠ se konal od rána po celý den, odletěly až Letošní sraz čarodějnic a strašidel v MŠ se konal od rána po celý den, odletěly až   
odpoledne. Foto: archiv MŠ.odpoledne. Foto: archiv MŠ.

Mladý zahrádkář 2018 
Dne 11. 5. 2018 pořádalo Územní sdružení 

Českého zahrádkářského svazu v Karviné 
(KSVČ Juventus – Centrum stanice příro-
dovědců) soutěž Mladý zahrádkář. Soutěž 
se skládala z teoretické části (formou testu) 
a poznávací části (poznávání semen, rost-
lin, větví stromů a keřů). V kategorii starších 
žáků reprezentovaly naší školu žákyně 9. třídy. 
Eliška Figurová se umístila na 5. místě, Lucka 
Moskalová na 7. místě a Markéta Urbančíková 
na 9. místě. Soutěžícím děkuji za reprezentaci 
školy a práci navíc, kterou soutěži v průběhu 
školního roku věnovaly. 

Mgr. Markéta Hanáková

Spolupráce s mateřskou 
školou 

Úvod týdne patřil setkání našich žáků sedmé 
třídy s dětmi z mateřské školy, které se tento-
krát vypravily za nimi a navštívily jejich třídu. 
Společně prožitý čas patřil výtvarnému tvoření 
z papíru, tanci, písním a milému povídání. Naši 
nejmenší nás překvapili svou šikovností, znalostí 
barev, počítání, mazurky, písniček a odvahou 
nám vše předvést.  Irena Hubaczová

Kurz přežití 
Středeční dopoledne strávili žáci třetí třídy 

v Muzeu Těšínska v Orlové, kde pro ně byla při-
pravena interaktivní přednáška na téma přežití 
v přírodě. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých 
věcí, např. jak se v přírodě v krizové situaci 
o sebe postarat, jak se bez mapy orientovat 
v terénu, které rostliny je možné sníst a naopak 
kterým se raději vyhnout. Nakonec si žáci stihli 
i zasoutěžit ve vědomostním kvízu. Pracovnicím 
muzea opět děkujeme za zpestření výuky a za 
skvělou organizaci celé akce.

Bc. Denisa Hrčkuláková

30. dubna někdo pálil čarodějnice, ale my 
jsme stěhovali klubovnu. Z budovy mateřské 
školy jsme se přestěhovali do nebytových pro-
stor na náměstí. Novou klubovnu máme v pro-
nájmu obce Doubrava, která ji zrekonstruovala 

pro naše potřeby a vybavila ji psacími stoly. 
Tímto bych chtěla jménem svým i jménem 
našich dětí poděkovat všem, kteří nám ke klu-
bovně pomohli a stále nás podporují.

Zajímá vás, jak to u nás vypadá? Pro 
všechny bude klu-
bovna otevřena 
01. 09. 2018 od 10:00 
při naší tradiční akci 
Pionýr open – ote-
vřená klubovna.

Těšíme se na 
vás.

za Pionýr, z. s. – 
17. Pionýrskou 

skupinu 
Karviná Katka 
Jachymčáková

A je naše!
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Pomalu, ale jistě se 
nám rozjíždí hasičské sou-
těže. Muži a ženy měli 
28. 4. 2018 okrskové kolo 
v požárním sportu, které 
se konalo v Petřvaldě. Naše 
ženy se této soutěže zúčastnily vůbec poprvé 
v historii našeho sboru a hned vytřely zrak 
ostatním, v celkovém hodnocení kategorie 
žen soutěž vyhrály, naši muži se umístili na 
celkovém druhém místě. Za zmínku stojí 
umístění jednotlivců v běhu na 100m s pře-
kážkami. V kategorii žen byla třetí Simona 
Pipreková a kategorii mužů opět ovládl Voj-
těch Branny a druhý skončil Lukáš Šebesta. 
V sobotu 12. 5. jsme se zúčastnili okrskového 
turnaje v sálové kopané. Turnaj jsme vyhráli 
a putovní pohár jsme si opět dovezli sebou 
domů. Co se týče výjezdů, tak jsme byli v ne-
děli 29. 04. přivoláni k požáru třídiče uhlí na 
Důl Lazy v Orlové. Na místo jsme přijeli jako 
druzí hned za jednotkou HZS Karviná. To-
hoto výjezdu se zúčastnili Branny V., Šebesta 
R., Šebesta L. a Dluhosz D.

 Pavel Slávik, velitel VJ
www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ OKÉNKO

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava 

zve všechny příznivce na 
hasičskou soutěž 

O PUTOVNÍ POHÁR 
STAROSTY OBCE, 

která se uskuteční 
v sobotu 23. 6. od 9.00 hodin 

na doubravském náměstí. 
O občerstvení je jako vždy postaráno.

Sbor dobrovolných hasičů 
obce Doubrava 

u příležitosti 120. výročí 
svého vzniku 

pořádá 
v sobotu 16. 6. 2018 

od 15.00 hodin 

ZAHRADNÍ 
SLAVNOST 

na zahradě hasičské zbrojnice. 
Občerstvení, skvělá zábava, 

atrakce pro děti, super hudba 
a vynikající pohoštění je 

zajištěno. 
Dopoledne od 10.00 hodin 
proběhne slavnostní schůze 

v Národním domě v Doubravě.

Vážení a milí sousedé, po předchozích 
úspěšných zájezdech na jarní etapu Flora 
Olomouc si Vás letos dovolujeme pozvat za 
poznáním Jesenicka. Zájezd se koná v sobotu 
1. září 2018 s odjezdem z náměstí v Doubravě 
v 7:00 hodin. Navštívíme zámek v Bruntále, 
prohlédneme si v přízemí kapli a v prvním 
patře sály zámku, které jsou zdobené roko-
kovými nástěnnými malbami mimořádné 
kulturní hodnoty. V sálech uvidíme původní 
mobiliář z 18. až počátku 20. století.

Navštívíme uměleckého řezbáře pana 
Jiřího Halouzku v jeho Pradědově galerii. 
Celoživotní dílo pana Jiřího Halouzky bylo 
oceněno zapsáním do Oxfordské encyklopedie 
významných osobností a je držitelem 4 světo-
vých a 25 českých rekordů, které byly zapsány 
do Guinnesovy knihy rekordů. K prohlížení je 
toho spousta. Mezi hlavní dominanty Pradě-
dovy galerie patří největší socha děda Praděda 

v ČR, která je vysoká 10,4 metrů a váží 15 tun. 
Neméně významnou částí Pradědovy galerie 
je vyřezávaný betlém, který obsahuje více než 
250 ručně vyřezávaných figur v životní veli-
kosti. Pár kroků od galerie se nachází kostel sv. 
Michaela Archanděla, ve které jsou vystaveny 
desítky soch, přímo nad oltářem uvidíme uni-
kátní dílo v podobě létajících andělů a 2 me-
try velký šestiramenný lustr osázený několika 
svícny.

K procházce využijeme starobylou lá-
zeňskou obec Karlova Studánka, která leží 
v panenské přírodě Jeseníků v údolí říčky 
Bílé Opavy. Karlova Studánka jsou lázně jako 
z pohádky. Dodnes jsou v obci roubené bu-
dovy ovlivněné empírem, které pamatují za-
ložení lázní. Karlova Studánka je známá tím, 
že se pyšní nejčistším vzduchem ve střední 
Evropě.

NAŠE DOUBRAVA 
ZVE NA ZÁJEZD

(pokračování na straně 7)
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NAŠE DOUBRAVA…
Prodej zájezdů probíhá v plném proudu. 

Prosím, berte na vědomí, že počet účastníků 
zájezdu je limitován počtem míst v autobuse, 
proto doporučujeme neodkládat na poslední 
chvíli zaplacení zájezdu. 
Cena za dopravu 175 Kč/osoba + vstupné dle 
výběru
Vstupné: 
• zámek Bruntál: dospělý 100 Kč, senior nad 

65 let 50 Kč
• Pradědova galerie: dospělý 80 Kč, dů-

chodce 70 Kč
Koupit vstupenky, zaplatit zájezd a zís-
kat podrobné informace lze v obvyklých 
předprodejích:
• lokalita Hranice paní Jiřina Ferenčíková 

(mobil 602 755 179),
• finské domky pan Libor Trzaskalik (mobil 

730 625 714),
• e-mail: info@nasedoubrava.cz
• paní Ildiko Stablová, provozovatelka re-

staurace v Národním domě
Děkujeme obci Doubrava za přispění na 
zájezd.

Těšíme se, že s námi pojedete na zájezd.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz 

(pokračování ze strany 6)
Na Hranicích jsme v letošním roce za-

znamenali velkou změnu. Koncem ledna 
byla uzavřena Hospůdka u Kantorů – tra-
diční místo konání přátelského setkání 
u Cimbálovky. Ani tato skutečnost se ne-
stala překážkou, kterou bychom ve spolu-
práci se spoustou ochotných a pracovitých 
příznivců nedokázali překonat. Do aktiv-
ního týmu se přidal Spolek rodičů a přátel 
MŠ a ZŠ Doubrava, který se postaral o za-
jištění pronájmu prostor bývalé Hospůdky 
u Kantorů. Celá akce bude probíhat v are-
álu zahrady včetně přízemních vnitřních 
prostor domu paní Aničky Kantorové. Tóny 
cimbálovky zazní na Hranicích již popáté. 

Členové folklórního sdružení Olšinka, 
které je spolu s obcí Doubrava spolupořa-
datelem tohoto setkání, se na tuto akci peč-
livě připravovalo a za námi do Doubravy 
se těší. K lidové muzice patří také dobré 
pití a jídlo. Oboje bude pro vás připraveno 
a nebude také chybět překvapení v podobě 
veselého losování. Přijďte se pobavit spolu 
se svými přáteli, milovníky lidové muziky 
a přátelských setkání, v sobotu 9. června 
od 16 hodin.

za organizační tým 
Dáša Murycová

Cimbálovka na Hranicích 

Obec Doubrava a folklorní soubor Olšinka

zvou všechny příznivce lidové muziky na páté přátelské setkání

Občerstvení a soutěž o ceny zajištěny.
Pořadatel: Obec Doubrava a folklorní soubor Olšinka VSTUP ZDARMA

u CIMBÁLOVKY 

NA HRANICÍCH

Dne 9. června 2018

od 16:00 hodin 

v prostorách bývalé hospůdky U Kantorů

Poděkování 
členů Western clubu 
Black & Brown

V sobotu 24. 03. 2018 jsme již po deváté 
pořádali Josefovskou zábavu – country 
bál. Vzpomenuli jsme významnou postavu 
divokého západu – Buffala Billa a jeho 
Show Buffalo Bill ś Wild West. K tanci 
nám opět hrála country skupina „Šviháci“ 
a program jsme zajišťovali my – členové 
Western clubu Black & Brown i naše děti. 
Pro zpestření jsme pozvali naše kamarády 
ze společnosti herců a šermířů KELTIK 
Ostrava, kteří předvedli světelnou lasero-
vou show.

Velice děkujeme sponzorům z Doub-
ravy, kteří nám přispěli svými dary do 
tomboly a to: Řeznictví – paní Kovaříková, 
Pekárna Komendir, Restaurace Národní 
dům – paní Stablová, Potraviny EMEL – 
pan Oleš, Krmiva a zahr. potřeby – paní 
Daříčková, Pedikúra paní Trzaskaliková, 
Nehtová modeláž – paní Pěčonková, Ma-
sáže JISTA – paní Stachoviczová, Oprava 
obuvi – pan Szabo, Autooprava pan Sobík, 
ZE-FA – Petrovice. Děkujeme.

Moc děkujeme Vám „Doubravákům“, 
kteří nám zachováváte věrnost a přicházíte 
se pobavit s námi. 

Těšíme se na příští rok zase kolem 
svátku Josefa. 

Za Western club Black & Brown 
Petra Pet Michalková
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Jak postupovat při výpadku elektřiny
Ne, že bychom si to přáli, nebo to nějak při-
volávali, ale připravenost je důležitá ve všech 
směrech. V měsíci dubnu tohoto roku jsem 
obdržel dopis od společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., který obsahoval informace o tom, jak po-
stupovat při výpadku elektrické energie. Proto 
jsem se rozhodl vám několik základních infor-
mací sdělit. Jsou to vesměs běžné věci, které 
mnozí vědí, ale malé zopakování asi nikomu 
neuškodí.

CO DĚLAT PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY?
Při výpadku nejprve zkontrolujeme, zda se 
přerušení týká jenom nás, nebo se jedná o ploš-
nější výpadek v oblasti (ověřím si, zda soused 
svítí, popřípadě pouliční osvětlení apod.). 

Po zjištění, že se jedná jen o mou domácnost:
1. Zkontroluji svůj hlavní jistič přepnutím 

do polohy VYPNUTO/OFF a následně do 
polohy ZAPNUTO/ON.

2. Ověřím, zda jsem uhradil všechny platby 
za elektřinu. V případě, že zjistím nesrov-
nalosti v platbách, kontaktuji svého ob-
chodníka s elektřinou.

3. Pokud jsou platby v pořádku, zkon-
taktuji bezplatnou poruchovou linku 
distributora.

  800 850 860

Pracovníci se v telefonu budou ptát na:
• vaše jméno a příjmení, popř. na jinou 

identifikaci odběrného místa
• adresu a popis místa, kde došlo k poruše
• upřesnění poruchy

Jedná-li se o problém, který je mimo 
mé odběrné místo, nahlásím na stejné bez-
platné číslo tuto skutečnost. Dále v těchto 
případech plošnějších poruch kontaktujte 
pracovníky poruchové služby jen v nutných 
případech, anebo v případě, že jste zjistili 
konkrétní závadu na rozvodné síti. Tím pak 
značně urychlíte dobu opravy. V případě plá-
novaného výpadku elektřiny dá firma 15 dní 
předem informaci v místě výpadku. Situaci 
lze rovněž sledovat na webových stránkách 
www.cezdistribuce.cz. 

JAK SE PŘIPRAVIT NA MIMOŘÁDNOU 
SITUACI, NEBO NA PŘÍPADNÉ 
VÝPADKY 
1. Sledujte www.cezdistribuce.cz.
2. Dobijte si svůj mobil popřípadě 

powerbanku.
3. Připravte si přenosné svítilny a náhradní 

baterie nebo svíčky.
4. Pokud vlastníte mobilní náhradní zdroj, 

zkontrolujte jeho stav.
5. Dotankujte pohonné hmoty (automobil, 

náhradní zdroj…).
6. V případně vícedenního výpadku budete 

zřejmě řešit i zdroj pitné vody (balená 
pitná voda …).

7. Topení. Při výpadku nepojede oběhové 
čerpadlo. Zkontrolovat náhradní zdroj 
tepla (kamna, krby, plyn s náhradním 
zdrojem el. energie). Nezapomeňte na zá-
sobu pravidelně užívaných léků. 

8. Jako zdroj informací lze využít přenosné 
rádio na baterie. 

Mgr. Pavel Krsek, 
starosta obce Doubrava

Knihovna 
během prázdnin
Upozorňuji čtenáře, že z důvodu rekon-
strukce budovy MŠ Doubrava a z provoz-
ních důvodů bude výpůjční doba v obecní 
knihovně v letních měsících stanovena 
takto:
Červenec 2.–12. 07. 2018

KNIHOVNA UZAVŘENA
 16.–31. 07. 2018

KNIHOVNA OTEVŘENA
Srpen 02.–16. 08. 2018

KNIHOVNA UZAVŘENA
(od 20. 8. 2018 bude knihovna otevřena 
běžně, dle výpůjční doby)

Zároveň bych ráda popřála všem čtená-
řům krásné a prosluněné dny plné pohody, 
sluníčka a zajímavého čtení. 

Zuzana Kretschmerová, knihovnice

Kam vyrazit…
 Nová bezplatná aplikace 
o památkách v kraji

Aplikace „Kultura a památková péče 
v Moravskoslezském kraji“ obsahuje národní 
kulturní památky, chráněná území (městské 
a venkovské památkové zóny či rezervace), vy-
brané hrady a zámky, dřevěné kostely a kaple 
nebo přehled příspěvkových organizací Mo-
ravskoslezského kraje, včetně fotografie nebo 
loga a stručného popisu daného místa. Nový 
mobilní průvodce provede zájemce po tu-
ristických a zároveň památkově chráněných 
zajímavostech, kterými se kraj může pyšnit. 
Aplikace je dostupná na krajských stránkách 
a to bez nutnosti instalace. Jejím autorem je 
zaměstnanec krajského úřadu Radim Foj-
tík. Autor využil aplikaci Story Maps, která 
umožňuje spojit mapy s textem, nápaditými 
obrázky a multimédii. Je to jednoduchý, ale 
účinný a atraktivní způsob, jak lidem nabíd-
nout příběhy či zážitky z Moravskoslezského 
kraje. Tento mobilní průvodce vznikl ve spo-
lupráci s odborem kultury a památkové péče 
Moravskoslezského kraje. Odkaz na apli-
kace umístěné na webových stránkách kraje: 
www.msk.cz/mapy

 Vyrazte za Ostravu a objevte 
krásy CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří se 
nachází v Moravskoslezském kraji v se-
verovýchodní části Moravské brány mezi 

obcí Vražné nedaleko Oder a jižním okra-
jem města Ostravy. Území tvoří zachovalá 
údolní niva řeky Odry s pestrým mikroreli-
éfem. Poodří, to je tok řeky Odry a její me-
andry s navazujícími systémy odstavených 
ramen a tůní s hojnou rozptýlenou zelení, 
lužními lesy a v neposlední řadě rozlehlými 
rybničními soustavami. Nejcennější loka-
lity jsou chráněny v maloplošných zvláště 

chráněných územích, která patří do oblasti 
výskytu řady ohrožených a zvláště chráně-
ných druhů rostlin i živočichů. V CHKO 
Poodří se nachází několik nenáročných na-
učných stezek a jistě stojí za to tuto kouzel-
nou lokalitu navštívit.

Více informací na 
http://www.chkopoodri.infomorava.cz 
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Zemřeli
Marian Veselý
Jaromír Ichnovský
Václav Pullman

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

PŘIVÍTALI JSME 
NOVÉ OBČÁNKY

Dne 12. 5. 2018 byli přivítání tito noví občánci:

PŘIVÍTALI JSME
NOVÉ OBČÁNKY
PŘIVÍTALI JSMEÍTALI J

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Libor HájdučekLibor Hájduček Matyáš PůlpánMatyáš Půlpán Emma MajlingováEmma Majlingová Denisa TelvákováDenisa Telváková Marianna Matrosová Marianna Matrosová 

Blahopřejeme k narození děťátka!

Slavnostní setkání jubilantů

Foto: Pavla SynkováFoto: Pavla Synková  

i 
-

O 
-
-

a 
z 

Poslední dubnovou sobotu se ve vel-
kém sále Národního domu konalo tradiční 
slavnostní setkání jubilantů. Pro všechny 
byl připraven bohatý program, pohoštění 
a dárek. Jsme rádi, že si tato akce našla 

v Doubravě své místo a těší nás pozitivní 
ohlasy zúčastněných. Našim jubilantům 
přejeme hlavně zdraví a těšíme se na shle-
dání na některé z našich dalších akcí.

ŠH
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ký ples 2018. 
deněk Sosna
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